
Autoryzowany Dystrybutor | X-REH.PL | Rodion Sp. z o.o.
 NIP: 6492303671 | REGON: 363102618 | KRS: 0000589254

Tel. +48 12 311 07 36 | Fax. +48 12 311 07 91
www.x-reh.pl | e-mail: biuro@x-reh.pl

Łóżko medyczne z funkcją fotela i pionizacji

Front Exit

Specyfikacja techniczna i szczegółowy opis funkcji
łóżka medycznego Front Exit
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Unikalne funkcje łóżka Front Exit
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 Funkcja "Front Exit" – funkcja pozycji fotela i pionizacji ułatwiająca 

wstawianie polegająca na automatycznym wysunięciu leża w kierunku 

nóg, opuszczeniu sekcji podudzi poniżej poziomu leża oraz 

przechyleniu konstrukcji łóżka do pozycji antyTrendelenburga za 

pomocą jednego przycisku.

 Funkcja "Nursing" - funkcja polegająca na automatycznym kasowaniu

aktualnej pozycji łózka do pozycji leżącej (poziomej) oraz podniesieniu 

leża do żądanej wysokości ułatwiającej wykonanie czynności 

pielęgnacjno-higienicznych za pomocą jednego przycisku.

 Funkcja "Comfort" - funkcja polegająca na automatycznym ustawieniu

leża do pozycji Fowlera oraz podniesieniu dolnej sekcji nóg wraz z 

przechyłem do pozycji  antyTrendelenburga za pomocą jednego 

przycisku.

 Funkcja "Low" - funkcja polegająca na automatycznym obniżeniu leża 

do wysokości 23 cm.

 Funkcja "CPR" -  funkcja RKO, resuscytacji krążeniowo-oddechowej, 

umożliwiająca natychmiastowe opuszczenie oparcia za pomocą 

manualnej dźwigni w celu przeprowadzenia resuscytacji.

Unikalne cechy wyposażenia łóżka Front Exit

━━━━━━━━━
 Leże łóżka wykonane z tworzywa HPL – segmenty leża wykonane z 

łatwo wyciąganych płyt HPL odpornych na uszkodzenia oraz łatwych w 

utrzymaniu czystości i dezynfekcji.
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 Ściągane fronty – fronty łóżka z możliwością łatwego ściągnięcia za 

pomocą systemu zatrzaskowego.

 Materac dostosowany do pozycji fotela – materac zapewniający 

komfort podczas pozycji pozycji siedzącej i leżącej wykonany z trzech 

różnych pianek HR i Visco, wyposażony w mocowania do konstrukcji 

leża oraz ewakuacyjny pokrowiec z uchwytami.

 Siłowniki elektryczne bez efektu szarpania – siłowniki zapewniające 

płynną pracę wszystkich regulacji bez efektu szarpania i powolne 

wyhamowanie podczas zatrzymania.

 Uchwyty wspomagające wstawanie – uchwyty fotela mocowane w 

środkowej części leża zapewniające stabilne podparcie podczas 

wstawania, opcjonalnie wyposażone w specjalne poduszki odciążające 

kończyny górne.

 Wysięgnik z łatwo regulowanym uchwytem – wysięgnik ułatwiający 

zmianę pozycji pacjenta na łóżku wyposażony w ergonomiczny uchwyt 

z regulacją wysokości za pomocą mechanizmu rolkowego.

 Lekkie i wytrzymałe barierki boczne – łatwo składalne i ściągalne 

barierki boczne wykonane z solidnych profili stalowych wyposażone w 

system zatrzaskowy.

 Szybka blokada kółek jezdnych – łatwa i szybka blokada kółek 

jezdnych za pomocą dźwigni nożnej.
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Dane techniczne
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Wymiary łóżka:

 Szerokość bez barierek bocznych: 900 mm 
 Szerokość z barierkami bocznymi: 1010 mm 
 Długość z frontami drewnianymi: 2150 mm 
 Długość całkowita z materacem w pozycji fotela: ok. 2300 mm
 Zalecana dodatkowa przestrzeń manewrowa: 700 mm
 Minimalna wysokość powierzchni do leżenia: 230 mm 
 Maksymalna wysokość powierzchni do leżenia: 830 mm 

Waga łóżka oraz dopuszczalne obciążenia:

 Waga łóżka bez materaca i wyposażenia: ok. 70 kg
 Maksymalne obciążenie robocze: 260 kg
 Maksymalna waga pacjenta: 225 kg

Kąty regulacji łóżka:

 Sekcja pleców: od 0° do 70°
 Górna sekcja nóg: od 0° do 20°
 Dolna sekcja nóg: od -12° do 20°
 Przechyły anty i Trendelenburga: od -17°and 15°

Funkcja fotela i pionizacji:

 Sterowanie ustawień fotela z jednego pilota: TAK
 Sterowanie ustawień fotela i pionizacji z jednego pilota: TAK
 Kąty zgięcia poszczególnych sekcji łóżka podczas korzystania z funkcji fotela w 

pozycji startowej:
a) Sekcja oparcia pleców: 70°
b) Górna sekcja nóg: 10°

 Kąty zgięcia poszczególnych sekcji łóżka podczas korzystania z funkcji fotela w 
pozycji końcowej (pionizacji):

a) Sekcja oparcia pleców: 85°
b) Górna sekcja nóg: -95°

Barierki boczne:

 Barierki podnoszone poprzez zwolnienie jednego przycisku: TAK
 Barierki zdejmowane: TAK
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Szczyty / fronty łóżka:

 Szczyty zdejmowane: TAK

Możliwość awaryjnego opuszczenia sekcji oparcia:

 Zawór reanimacyjny CPR: TAK

Zdejmowane do dezynfekcji segmenty leża:

 Sekcja pleców: TAK
 Sekcja lędźwiowa: TAK

Wysięgnik:

 Możliwość zamontowania z obu stron (lewa, prawa): TAK
 Wysięgnik obrotowy: TAK
 Funkcja automatycznej regulacji długości wysięgnika za pomocą mechanizmu 

rolkowego: TAK

Kółka jezdne:

 Możliwość blokady kół za pomocą jednej dźwigni nożnej: TAK
 Podwójne koła jezdne zwiększające manewrowość: TAK

Uchwyty wspomagające wstawanie:

 Obustronne uchwyty wspomagające wstawanie: TAK
 Możliwość łatwego demontażu uchwytów wspomagających: TAK

Pilot sterujący:

 Jeden pilot do sterowania wszystkimi funkcjami łóżka: TAK
 Pilot wyposażony w wyjmowany kluczyk zabezpieczający: TAK
 Pilot wyposażony w jeden przycisk kasujący wszystkie ustawienia i ustawiający 

łóżko do pozycji opiekuńczej, w której pacjent leży poziomo na łóżku: TAK
 Pilot wyposażony w jeden przycisk ustawiający funkcję fotela i pionizacji: TAK
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